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Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ vill citera en rapport från Barnombudsmannen
som var en Slutredovisning av ett regeringsuppdrag.
”Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemi för barn och
unga i Sverige, med särskilt fokus på barn i utsatthet och barn med
särskilda behov.
Pandemin är fortsatt pågående och konsekvenser för barn kan antas fortsätta långt efter att
pandemin upphör. Barnombudsmannens rapport är därför en indikation på vilka
konsekvenser pandemin haft fram till nu. Vilka konsekvenserna blir för barns rättigheter på
lång sikt går idag inte att veta. Det är Barnombudsmannens uppfattning att barns situation
kommer att behöva följas lång tid efter pandemin, för att säkerställa att de negativa
konsekvenserna för barn minimeras.”
I rapporten står det en del punkter som riktas till kommuner och vi undrar hur stadsdelen har
jobbat med respektive punkt nedanför, som anses relevant för stadsdelens
verksamhetsområde samt vad man har kommit fram till och hur man har agerat på
resultatet.
• ”Kartläggningar behöver göras för att identifiera vilka enskilda och grupper av barn vars
rättigheter varit mest utsatta. Det finns bland annat behov av att följa barn som har
långtidssymtom från covid-19, barn som har anhöriga som insjuknat allvarligt i covid-19,
barn med funktionsnedsättning, barn med frihetsberövad förälder och barn som lever i
ekonomisk utsatthet eller i utsatthet i hemmet.”

•Det är centralt att fortsatta uppföljningar görs av pandemins konsekvenser för barns
psykiska och fysiska hälsa.

•Likvärdigheten i barns tillgång till och kvaliteten i vården i olika regioner och kommuner
behöver utredas och analyseras.

• Särskilda granskningar behöver göras gällande barn i samhällsvård, bland annat om dessa
barns rätt till skydd mot våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande har påverkats
under pandemin.

• Fortsatta uppföljningar behöver ske av pandemins påverkan på barns utbildning, bland
annat med fokus på likvärdigheten, barns möjligheter till stöd och skolans ansvar för barns
mående.

• Det är centralt att kommuner och andra ansvariga följer vilka barn som kommer tillbaka till
aktiviteter och fritidsverksamheter och vilka barn som inte gör det, för att snabbt kunna fånga
upp de barn som inte återvänder och ta fram insatser för att få dem tillbaka.

Källa: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-fornedladdning/publikationer/publikationer2/barnombudsmannens-rapport---covid-19pandemins-konsekvenser-for-barn-slutredovisning-av-regeringsuppdrag_.pdf

